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Euroopa kohaliku omavalitsuse harta

VAREM AVALDATUD DOKUMENDI TÕLKE UUS REDAKTSIOON

Välisministeerium esitas Riigi Teatajas avaldamiseks Euroopa kohaliku omavalitsuse harta uue eestikeelse tõlke.
[Dokument on varem avaldatud RT II 1994, 26, 95]

 

SISSEJUHATUS

 

AllakirjutanudEuroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestadesEuroopa Nõukogu eesmärki saavutada liikmesriikide suurem ühtsus, et kaitsta javiia ellu nende
ühispärandiks olevaid ideaale ja põhimõtteid;

arvestades, etüks moodus selle eesmärgi saavutamiseks on haldustasandi kokkulepped;

arvestades, etkohaliku omavalitsuse üksused on üks demokraatliku valitsemiskorralduse põhilisialustugesid;

arvestades, etkodanike õigus osaleda ühiskonnaelus on üks demokraatlikke põhimõtteid, midajagavad kõik
Euroopa Nõukogu liikmesriigid;

olles veendunud,et just kohalikul tasandil saab seda õigust kõige otsesemalt kasutada;

olles veendunud,et tõelise vastutusega töötavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad tagada tõhusaja
kodanikule lähedal seisva töökorralduse;

olles teadlik,et kohaliku omavalitsuse kaitse ja tugevdamine erinevates Euroopa riikidesannab olulise panuse
demokraatiale ja võimu detsentraliseerimise põhimõteteletugineva Euroopa ülesehitamisse;

kinnitades, etselleks on tarvis kohaliku omavalitsuse üksusi, mis tuginevad demokraatlikultmoodustatud
otsuseid langetavatel organitel ja millel on oma kohustuste, nendekohustuste täitmiseks vajalike vahendite ja
viiside ning rahaliste vahenditesuhtes ulatuslik autonoomia,

on kokku leppinud järgmises.

 

Artikkel 1

Osalisriigid kohustuvadjärgima järgmisi artikleid käesoleva harta artiklis 12 ettenähtud viisil jaulatuses.

 

I osa

Artikkel 2. Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik jaõiguslik alus

Kohalikuomavalitsuse põhimõtet tunnustatakse riigisisestes õigusaktides ning võimalusekorral põhiseaduses.

 

Artikkel 3.Kohaliku omavalitsuse mõiste
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1. Kohalikomavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires jakohalike elanike
huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nendevastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust.

 

2. Seda õigustkasutavad salajase, otsese, ühetaolise ja üldise hääletamise teel vabaltvalitud esinduskogu liikmed.
Esinduskogul võivad olla talle aru andvadtäitevorganid. See säte ei tohi mingil moel mõjutada kodanike
võimalustpöörduda esinduskogu poole, kasutada referendumeid ja teisi otseseidkodanikuosaluse vorme, kui
need on seadusega lubatud.

 

Artikkel 4. Kohaliku omavalitsuse pädevus

1. Kohalikuomavalitsuse üksuste põhivolitused ja -kohustused määratakse kindlakspõhiseaduse või muu
seadusega. Need sätted ei välista aga kohaliku omavalitsuseüksustele erivolituste ja -kohustuste omistamist
vastavuses seadusega.

 

2. Kohalikuomavalitsuse üksustel on täielik vabadus seadusega lubatud piires rakendada omainitsiatiivi igas
valdkonnas, mis ei jää väljapoole nende pädevust ega olemääratud täitmiseks mõnele teisele haldusorganile.

 

3. Avalikke kohustusitäidavad üldjuhul eelistatavalt kodanikule kõige lähemal seisvad haldusorganid.Kohustuste
määramine mõnele teisele haldusorganile peab olema  õigustatud, võttes arvesse ülesande ulatust jaiseloomu
ning tõhususe ja säästlikkuse nõudeid.

 

4. Kohalikuomavalitsuse üksustele antud volitused on tavaliselt täieulatuslikud ja ainuõiguslikud.Ükski teine
kesk- või piirkondlik haldusorgan ei tohi neid kahjustada egapiirata, välja arvatud seadusega ettenähtud korras.

 

5. Kui kesk- võipiirkondlik haldusorgan delegeerib volitused kohaliku omavalitsuse üksusele,peab viimasel
olema õigus võimaluse piires kohandada nende rakendamist kohalikeleoludele.

 

6. Kohalikuomavalitsuse üksustega konsulteeritakse õigel ajal ja sobival viisil kõigi neidotseselt puudutavate
küsimuste planeerimisel ja otsustamisel nii palju kuivõimalik.

 

Artikkel 5. Kohaliku omavalitsuse üksuse piiride kaitse

Kohalikuomavalitsuse üksuse piire ei muudeta asjaomase kohaliku kogukonnaga eelnevaltnõu pidamata; kui
seadus lubab, võib seda teha rahvahääletuse teel.

 

Artikkel 6.Kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannetetäitmiseks sobivad haldusstruktuurid ja vahendid

1. Ilma, et seepiiraks üldisemaid seadussätteid, võivad kohaliku omavalitsuse üksused oma haldusstruktuuridise
kindlaks määrata, et kohandada need kohalikele vajadustele vastavaks ningtagada tõhus töökorraldus.

 

2. Kohalikeomavalitsuste töötajate töötingimused peavad võimaldama palgata kõrgekvalifikatsiooniga personali
isikuomaduste ja pädevuse alusel. Selleks tulebtagada piisavad väljaõppevõimalused, palk ja ametialase
edutamise väljavaated.

 

Artikkel 7.Tingimused kohaliku tasandi kohustuste täitmiseks

1. Valitudkohalike esindajate töötingimused peavad võimaldama neil vabalt oma tööülesandeidtäita.
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2. Töötingimusedpeavad võimaldama töökohustuste täitmisel tekkinud kulutuste õiglase rahalise hüvitamisening
vajaduse korral kaotatud töötasu hüvitamise või tasumise tehtud töö eestja asjakohase sotsiaalkaitse.

 

3. Tööülesanded jategevused, mida peetakse kokkusobimatuks kohaliku ametiasutuse tööga,määratakse kindlaks
kooskõlas õigusaktide või õiguse üldpõhimõtetega.

 

Artikkel 8. Haldusjärelevalvekohaliku omavalitsuse üksuste tegevuse üle

1. Haldusjärelevalvetkohaliku omavalitsuse üksuste tegevuse üle võib teostada vaid põhiseaduses või
muusseaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

 

2. Üldjuhul onmis tahes kohaliku omavalitsuse üksuste suhtes teostatava haldusjärelevalve eesmärktagada
vaid nende tegevuse vastavus seadustele ja põhiseadusest tulenevatele põhimõtetele.Haldusjärelevalvet võivad
teostada ka kõrgemalseisvad haldusorganid seosesülesannetega, mille täitmine on delegeeritud kohaliku
omavalitsuse üksustele.

 

3. Haldusjärelevalvetkohaliku omavalitsuse üksuste üle teostatakse viisil, mis tagab, et kontrollivaorgani
sekkumine oleks tasakaalus kaitstavate huvide tähtsusega.

 

Artikkel 9. Kohaliku omavalitsuse üksuste rahalisedvahendid

1. Kohalikuomavalitsuse üksustel on riikliku majanduspoliitika raames õigus piisavatelerahalistele vahenditele,
mida nad võivad oma volituste piires vabalt kasutada.

 

2. Kohalikuomavalitsuse üksuste rahalised vahendid on vastavuses neile põhiseaduse ja muu seadusegapandud
kohustustega.

 

3. Kohalikuomavalitsuse üksuste rahalistest vahenditest vähemalt osa tuleb kohalikestmaksudest ja koormistest,
mille suuruse nad võivad seadusega lubatud piires isemäärata.

 

4. Finantssüsteem,millele tuginevad kohaliku omavalitsuse üksuste  rahalised vahendid, peab olema
piisavaltmitmekülgne ja paindlik, et arvestada neile pandud ülesannete täitmisekstarvilike kulutuste tegeliku
muutumisega.

 

5. Finantsiliseltnõrgemate kohaliku omavalitsuse üksuste kaitseks on vajalik rakendada rahalise
tasakaalustamisemehhanisme või samalaadseid meetmeid, et ühtlustada võimalike finantsallikateja kulutuste
jagunemist nende vastutusalas.

 

6. Kohalikuomavalitsuse üksustega konsulteeritakse sobival viisil, kuidas ümberjaotatavadrahalised vahendid
neile eraldada.

 

7. Võimalusekorral ei seostata kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatavaid toetusikonkreetsete projektide
rahastamisega. Toetuste saamine ei võta kohalikuomavalitsuse üksuselt ära tema põhivabadust tegutseda oma
pädevuse raames omaläranägemisel.
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8. Laenuvõtmiseks kapitaliinvesteeringu eesmärgil on kohaliku omavalitsuse üksusteljuurdepääs riiklikule
kapitaliturule seadusega lubatud piires.

 

Artikkel 10.Kohaliku omavalitsuse üksuste õigus moodustada ühendusi

 

1. Kohalikuomavalitsuse üksustel on õigus oma volituste täitmiseks teha koostööd ningmoodustada seadusega
lubatud piires ühendusi teiste kohaliku omavalitsuseüksustega ühiseid eesmärke kandvate ülesannete täitmiseks.

 

2. Kõikliikmesriigid tunnustavad kohaliku omavalitsuse üksuste õigust kuuluda ühistehuvide kaitsmiseks ja
edendamiseks moodustatud ühendusse ning rahvusvahelissekohaliku omavalitsuse üksuste ühendusse.

 

3. Kohalikuomavalitsuse üksustel on seaduse alusel õigus teha koostööd teiste riikide asjakohasteüksustega.

 

Artikkel 11.Kohaliku omavalitsuse õiguslik kaitse

Kohalikuomavalitsuse üksustel on õigus taotleda õiguslikku kaitset, et tagada omavolituste vaba kasutamine
ning põhiseaduses või muus seaduses sätestatudkohaliku omavalitsuse põhimõtete austamine.

 

II osa
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